
2. Gå en vinter-
promenad i din 
omgivning där du 
inte gått på länge.

11. Baka eller 
köp lussekatter.

16. Stå på ett 
ben och sjung ”Hej 
tomtegubbar”.

5. Tänd andra 
adventljuset (med 
vetskap om en 
fungerande brand-
varnare).

18. Tillaga den 
blötlagda lutfisken/
annan fisk och 
ev. mal din egen 
senap.

10. Nobelpris-
dagen uppmuntra 
någon som gör 
skillnad eller som 
betyder mycket för 
dig.

15. Överraska 
någon som du bryr 
dig om med en jul-
fika för att visa din 
uppskattning.

3. Pynta dörren 
med en julig  
dekoration/ 
adventskrans.

9. Gå någon eller 
några av de erbjud-
na ”juliga” tipspro-
menaderna som vi 
arrangerar.

8. Skicka julkort 
eller digitala julhäls-
ningar till någon/
några du inte har 
hört av dig till på 
länge.

22. Tänk ut 
ett nyårslöfte till 
dig själv som ska 
stärka ditt välbefin-
nande år 2022.

4. Välj medvetet 
och gör en julin-
spirerad tre-rätters 
meny.

19. Rör dig till 
julmusik samtidigt 
som du tänder fjär-
de adventsljuset.

1. Drick glögg 
och ät pepparkakor, 
gärna tillsammans 
med en vän.

13. Titta på ett 
Luciatåg antingen 
i verkligheten eller 
på TV.

23. Ordna lite 
fint med god mid-
dag och lite extra 
fin dukning på lille 
julafton.

12. Avsluta 
dagen julmysigt 
t.ex. glögg, julfika 
och tänd tredje 
adventsljuset.

20. Njut av 
julgodis som du 
gjort, köpt eller fått 
(gärna ett hälso-
samt godis).

24. Vara extra 
snäll mot dig själv. 
Ge dig  
självmedkänsla och 
en julgåva.

14. Plocka fram 
ett gammalt eller 
köp ett nytt pussel 
och påbörja att 
lägga det.

6.  Tänk ut en 
julgåva eller slå in 
en julklapp.

21. Pynta med 
en julig blomster-
grupp antingen att 
du köper eller gör 
själv.

7. Spela julmusik 
och sjung med i 
refrängen.

17. Skapa något 
som har med julen 
att göra, t.ex. pys-
sel eller hantverk.



En adventskalender där vi tillsammans räknar ner dagarna till julafton. Du har chans att vinna blommor eller choklad! Sätt kryss över 
”luckan” när du har genomfört en må-bra-aktivitet med ”julig” känsla. För chans på vinst behöver du ha minst 18 ”luckor” ikryssade. Tre 

vinnare lottas ut bland de inkommande kalendrarna och kontaktas via telefon.

”Dagens lucka” kommer även att publiceras på Facebook sidorna – Seniorer i Olofström kommun och Anhörigstöd i Olofströms kommun.  
Följ oss gärna, här har du chans på en ”bonusvinst” för er som publicerar en bild på en aktivitet som gjorts under veckan, publicerat se-

nast den 2,e, 3;e och 4;e Advent, varje vecka delas en ”bonusvinst ut”.

Vinsten överlämnas personligen av Lena och Marie.

god jul!
Namn:      Telefon:

Adress:

Skicka ditt ikryssade bidrag av Adventskalendern till:  
Lena Persson eller Marie Olofsson, Östra Storgatan 52, 293 33 Olofström eller e-post: lena.persson@olofstrom.se eller  
marie.olofsson@olofstrom.se senast den 31 december för att vara med i tävlingen.

Märk kuvertet: Adventskalender

Adventskalender
– för stöttande anhöriga och seniorer.


